
Drenthe ‘s historie deel 4.    update 15-09-2022 

In de delen 4 t/m 6 vindt u de Drentse nederzettingen die in het schuldmuddenregister en/of in het bisschoppelijk belastingregister 

van omstreeks 1450 vermeld zijn, behalve die nederzettingen die al in het vorige deel als leengoed aan de orde zijn gekomen. 

Bij elke nederzetting is aanvullende informatie geplaatst, verkregen uit beschikbare gepubliceerde bronnen. 

Alle kaartjes die in dit artikel zijn opgenomen zijn gemaakt  met een GIS programma en met 300 dpi afgebeeld in een publisher be-

stand en daarna in pdf formaat gepubliceerd.  

Wanneer u belangstelling hebt voor een kaartje uit deze serie, dan kunt u die gratis verkrijgen door een email te sturen naar  

info@dorpshistorie.nl. Ook wanneer u een aangepaste kaart van een bepaald gebied wilt hebben dan kan dat ook, mits die alleen ge-

bruikt wordt voor historisch onderzoek of publicaties. 

Om een compleet beeld te krijgen van de ligging van alle nederzettingen in Drenthe in de middeleeuwen worden, na de plaatsen die 

vermeld staan in het schuldmuddenregister en het belastingregister van omstreeks 1450, de overige Drentse nederzettingen vermeld, 

voor zover deze duidelijk een Saksische of Frankische basis hebben. De basis van de kaartjes is de kadastrale kaart van 1832 op een 

achtergrond van de Actuele Hoogtekaart van Nederland. In een paar gevallen was geen kadastrale kaart 1832 beschikbaar en is ge-

bruik gemaakt van bewaard gebleven andere kadastrale kaarten van latere datum. 

De later ontstane dorpen, zoals de veenontginningsdorpen en heideontginningsdorpen blijven buiten beschouwing. Daarvan is de his-

torie veelal compleet beschreven en te vinden in andere publicaties. 



6 schuldmudden 

 Het gebied Aalden-Zweelo is vermoedelijk altijd bewoond gebleven door nazaten van het volk dat  daar al duizenden jaren voor Christus een woonplek had gevonden. Archeologische 
vondsten wijzen in die richting.  Mogelijk moet het beeld van Drenthe worden bijgesteld dat het in de eerste eeuwen na Christus bevolkt is geworden door Saksische landverhuizers, die 
hier een door de oorspronkelijke bewoners verlaten gebied aantroffen.  Voor de nederzettingen aan de randen van de Drentse hoogvlakte zal dat beeld wel juist zijn, maar voor de neder-
zettingen  in het centrale deel van deze hoogvlakte is dit waarschijnlijk niet het geval.  Wel kunnen Saksische landverhuizers zich tussen en naast deze oorspronkelijke nederzettingen op de 
hoogvlakte hebben gevestigd. In een belastingregister van omstreeks 1450 komt Aalden niet voor. Wel Benneveld, Meppen en Zweelo. Op basis van het schuldmuddenregister (zie artikel 
van D P Blok in de Geschiedenis van Drenthe) waren er in Aalden 6 erven in 944.  Omdat van Aalden geen oude kadastrale kaarten van 1832 meer beschikbaar zijn is onderstaande kaart 
vervaardigd met behulp van latere kadastrale kaarten. De situatie van omstreeks 1885 is afgebeeld Het zuidelijke deel van de bebouwing zal de oorspronkelijke kern zijn geweest. 
De achtergrond van de kaart is de actuele hoogtekaart van 2022, waarbij bruin de hoogst gelegen percelen zijn en blauw, via geel en groen, de laagst gelegen. 
Uit een oorkonde uit het jaar 1379 blijkt dat de bisschop van Utrecht een Hofgoed bezat in Aalden met als leenman Gerd Guedinc (Gerard Geusinge van Ruinen). Deze Gerard was leenman 
van meerdere goederen van de bisschop in Drenthe en de hof te Aalden zal dan bewoond zijn geweest door een dienstman, meestal een familielid. 

Vermelde oude familienamen 
vinden we in het register van 
bezaaide landen uit 1612. 
Vermelde belastingplichtigen: 
Heppinge 29 mud 
Warsinge 28 mud 
Schroeringe 18 mud 
Entmans 16 mud 
Neijenhuis 15 mud 
Ronveringe 14 mud 
Schuiringe 10 mud 
Schaenge 10 mud 
Foncke 9 mud 
Smekinge 9 mud 
Brants  7,5 mud 
Wense  3 mud 
De Grote 2 mud 

Aalden 1885 



2 schuldmudden 

Over de historie van Amen is praktisch niets bekend.  Het is in ieder geval een oude Saksische nederzetting welke in de tijd 

van Karel de Grote al bestond. Het wordt vermeld in de bekende oorkonde waarin schuldmudden per nederzetting worden 

aangegeven.  In de late middeleeuwen vormt Amen samen met Ekehaar één boermarke met samen 5 waardelen.  Ekehaar 

komt echter niet voor in het schuldmuddenregister. In het belastingregister van belaste erven van omstreeks 1450 worden 

voor Amen drie erven vermeld. De namen van de vermelde personen waren: Egbert Coytes, Hendrik van Echthaar (Ekehaar?) 

en Roelof Steging. 



Anderen 
5 schuldmudden 

Anderen is een Saksische nederzetting welke in ieder geval al be-

stond in de tijd van Karel de Grote. In die tijd kende Anderen 5 boe-

renerven. De kern van het Anderen op de kaart van 1832 zal vermoe-

delijk het oudste deel zijn. Uit het register van belaste erven van om-

streeks 1450 blijkt dat Anderen toen drie belaste erven had. De na-

men van de belastingplichtigen waren: Lubbert Wierdinck, Herman 

Hofstede en Roelof Dymmeringh. 

Uit een oorkonde van 1217 blijkt dat de Maria kerk 
van Ruinen in Anderen het tiendrecht bezat van één 
pand, genaamd Woltmaringhe. 
Uit een oorkonde van 1379 blijkt dat de bisschop 
van Utrecht in Anderen het goed Tavinghe bezat 
met als leenman Albert Tavinge. 
Ook het goed Hoenrekinge met als leenman 
Hendrik Hoenderken. 
Roelof Polleman was de leenman van het tiendrecht 
in Anderen. Deze Roelof was verwant aan de ridders 
van Norch en had meerdere leengoederen. 



Anreep 
1 schuldmudde 

Anreep is een oorspronkelijk Saksische neder-
zetting van slechts één hoeve. In 1832 uitge-
groeid tot 4 hoeven. In het erfbelastingregis-
ter van 1450 telde Anreep ook 4 erven. De 
namen van de belastingplichtigen waren: Roe-
lof Sueren, Ludeken Scherven, Frederik Wilte-
kinge en Jan van Arvelde. 
 
Uit een oorkonde van 1217 blijkt dat de Maria 
kerk van Ruinen het tiendrecht bezat van An-
reep. 



Ballo 1832 laat een typisch ovaalvormige bewo-

ningsstructuur zien. De oudste kern zal in het zuid-

westen (linksonder) liggen, waar een smalle geul 

richting het Deurzerdiep liep. Maar het kunnen ook 

2 of 3 kleinere kernen zijn geweest van samen 7 

hoeves. Ballo is in ieder geval  gesticht voor de tijd 

van Karel de Grote vanwege de vermelding van 7 

schuldmudden. Maar de kans is groot dat deze ne-

derzetting altijd bewoond is geweest door nazaten 

die zich hier als een Germaanse stam gevestigd heb-

ben na de laatste ijstijd. In de erfbelastingregisters 

van omstreeks 1450 komen de volgende namen 

voor: Wolter Laning, Herder Diesing, Engbert Am-

mynge, Johan Elskinge, Roelof Rummering, Jacob 

Sobring, Gabbe Bavinck, allen met een vol erf en  

Jan Aelkinge betaald 25 kr.  Van Sieger Aelkinges 

goed, Jan Meijering. 

Omstreeks 1300 bezat de Proosdij van St Pieter te 

Utrecht één pand in Ballo waarvan de gebruiker 3 

uncias Gronings moest betalen. 

In 1379 bezat de bisschop van Utrecht drie goe-

deren in Ballo met als leenman van het Remeringe-

goet Arend Huys van Norch, van “dat goet” Hendrik 

de Mepsche en van het Remmeringegoet is de 

naam van de leenman onleesbaar maar lijkt op 

Witfert. 

7 schuldmudden 



Het Broek 

4 schuldmudden 

De vier nederzettingen Garminge, Balinge, Bruntinge en Mantinge worden in het schuldmuddenregister samen vermeld als “Het Broek”, volgens het kaartje dat door D P Blok is vermeld in 
het hoofdstuk hieromtrent in de “Geschiedenis van Drenthe”. Het lijkt erop dat deze oude Saksische nederzettingen voor het jaar 1000 dus elk uit één hoeve bestond. In het register van 
omstreeks 1450 van belasting op de erven worden deze nederzettingen niet vermeld. In het register van bezaaide landen uit 1612 komt het Broek wel weer voor met de volgende namen: 
Remmelt Balinge, Hendrik Feeninge, Albert Tyen, Albert Willems, Krynen Warmolds, Willem Balinge, Tyde Knuppels, Willem Tyen, Albert Tyen, Lambert Hofmans, Hendrik Johannes, Jan 
Nyenhuis, Harmen Bults, Marisse Nysinge, Frerik Schoper, Jan Bults, Pieter Rossing en Albert Rossing. 
In 1379 heeft Gerd Guedinc (Gerard Geusinge van Ruinen) het tiendrecht van een pand in Balinge in leen van de bisschop van Utrecht. 



5 schuldmudden 

Evenals van Aalden is ook van 

Benneveld geen kadastraal plan 

van 1832 beschikbaar.  Als be-

nadering van de situatie 1832 is 

de grondschattingskaart van 

omstreeks 1885 gebruikt. 

De oorspronkelijke nederzetting 

Benneveld  ligt op een hoogte, 

naast het stroomdal van het 

Drostendiep.  Benneveld wordt 

vermeld in het schuldmudden-

register en in dit artikel volg ik 

de visie van Blok dat  deze 

schuldmudden het aantal hoe-

ves van de nederzetting weer-

geven omstreeks 944.  Benne-

veld is van oorsprong dus een 

Saksische nederzetting, mogelijk 

zelfs van voor het jaar 0, even-

als Aalden, Zweelo en Meppen. 

Waar de 5 hoeves van 944 heb-

ben gelegen is niet met zeker-

heid te zeggen, maar waar-

schijnlijk rond de kruising van 

de toenmalige zandwegen. 

Benneveld kan ook een nederzetting zijn van Saksische landverhuizers die zich hier gevestigd hebben tijdens de grote volksverhui-

zing in de eerste eeuwen na Christus.  Aalden en Zweelo blijken nederzettingen te zijn waar van oudsher nakomelingen van  een 

Germaanse stam zijn blijven wonen vanaf de steentijd. De naam Benneveld kan verwijzen naar het veld  (vanuit Aalden en Zweelo 

gezien) waar Benno zich met zijn familie heeft gevestigd. In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 komen 10 belastingplich-

tigen voor. Egbert Hoynge, Hendrik Schade,  Jan Nije Schadinge, Jan Nijen Syding, Coenraad Huisinge, Roelof Laninge, Egbert 

Oving, Roelof Olden Syding met een vol erf en Ave Havynges, met een half erf en Clawes Bannynge waarvan niet duidelijk is wat 

hij bezat, maar het zal oorspronkelijk wel een half erf zijn geweest om het totaal van 9 volle erven te bereiken. Tussen 944 en 

1450 is het aantal volle erven dus met 4 toegenomen.  De namen Hoving en Huising verwijzen naar nazaten van bekende Franki-

sche leenmannen ,zodat mag worden aangenomen dat deze ook in Benneveld bedrijven hebben verworven  of opgericht. 



Buinen in 1832 geeft een beeld  

te zien van grotendeels lintbe-

bouwing met in het oosten een 

mogelijk kleine kern van een 

oorspronkelijk Saksische neder-

zetting. Op de flanken van de 

Hondsrug en aan de rand van 

het veen.  De Saksische neder-

zetting Buinen was van dezelfde 

omvang als het nabij gelegen 

Borger. Waar de zes oorspron-

kelijke hoeves hebben gelegen is 

moeilijk aan te geven, maar het 

meest aannemelijke is toch de 

zuidkant van het dorp zoals het 

in 1832 bestond. 

In het erfbelastingregister van 

omstreeks 1450 worden de vol-

gende namen vermeld: Arend 

Smeding, Wicher Husing, Lam-

bert Egberting, Lambert Eming, 

Albert Heling, Roelof Wilting, Jan 

Sicking, Hendrik Hoving, War-

molt Hamering, Lambert 

Heyting, Arend Hepping . 

De laatste twee zijn meiers van 

de bisschop van Utrecht. 

6 schuldmudden 



De naam Oldendiever geeft aan dat hier het oude Diever ligt, een Saksische nederzetting. 
Op de kadastrale kaart van 1832, waarvan hier de oudste kern is aangegeven op een ach-
tergrond van de huidige actuele hoogtekaart, lagen de acht boerderijen die na de Rijksdag 
van 944 door de Duitse keizer werden belast met schuldmudden. In Olden Diever zijn geen 
grafheuvels te ontdekken, zodat het waarschijnlijk is ontstaan tijdens de grote Saksische 
volksverhuizingen in de eerste eeuwen na het jaar 0. 
 In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 ontbreekt de omslag en het gebied zuid-
west Drenthe stond waarschijnlijk op de laatste bladzijden, zodat hier geen namen van 
belastingplichtigen kunnen worden vermeld, zoals die wel voorkomen op de meeste ande-
re dorpskaartjes.  

8 schuldmudden 

Diever is geen Saksische nederzetting, maar is ont-
staan na het jaar 1040, als gevolg van het aanleggen 
van het leengoed/landgoed Calthorne door de bis-
schop van Utrecht , als wereldlijke heerser over dit 
gebied.  Een leenman van dit landgoed was Hugo 
Sturm, vermeld in een oorkonde van omstreeks 
1200. Elders op deze website is al uitgelegd waarom 
landgoederen door de Frankische overheersers na 
800 werden aangelegd.  
 In 1217 bezit de Maria kerk van Ruinen 2 huizen in 
Diever. Deze huizen komen omstreeks 1300 weer 
voor bij de inkomsten van de Proosdij van St Pieter 
te Utrecht, het huis Wichheringe 3 uncias en het 
huis Wilrekinge 30 denarios Gronings. 
In 1379 bezit Arend Huys van Norch de grove en 
smalle tienden van de huizen Roderinc en Bibber-
tinc. 

Wie er zoal op een landgoed ge-
huisvest waren en welke taken 
moesten worden uitgevoerd kunt u 
lezen in een ander artikel op  deze 
website.  
Kort samengevat:  
Een ridder/dienstman met zijn ge-
zin, meiers van de hoeves,  werk-
meesters voor de paardenfokkerij, 
veehouderij, landbouw, bosbouw, 
visserij, jachthondenfokkerij, am-
bachtslieden en knechten. 
De hele opsomming van taken enz. 
in het landgoederenbesluit van Ka-
rel de Grote is algemeen voor het 
gehele rijk, maar niet alles zal over-
al kunnen worden uitgevoerd.  Voor 
Calthorne zal het vermoedelijk be-
perkt zijn gebleven tot wat land-
bouw, vooral veeteelt, pluimvee-
houderij, visserij en paardenfokke-
rij.  De verplicht te bouwen kapel/
kerk is gebouwd halverwege 
(Olden)Diever , een keuze die we 
ook zien in de meeste andere 
Drentse nederzettingen met een 
landgoed in de nabijheid. Rondom 
die kerk ontwikkelde zich in de loop 
der jaren dan een nederzetting van 
ambachtslieden en kooplui. 

Calthorne komt niet alleen in Drenthe voor, maar ook in Engeland. 
In  een recent verschenen boek van James Cawthorn over zijn fa-
milie komt in het Domesday Book 1086 de naam Calthorne voor. 
“In Calthorne, Ailric had three carucates of land to be taxed and 
there may be two ploughs there.” 

ZIE DEEL 7 VOOR DIEVER OP GROTE SCHAAL 



6 schuldmudden 

Doldersum is een typisch Saksische nederzetting met oorspronkelijk 6 hoeves. 

Het is  ook nu nog een klein dorp en tot 1832, dus over een periode van 1000 

jaar is het aantal hoeves nauwelijks verdubbeld.  Gegevens uit het belastingre-

gister van 1450 zijn niet voorhanden, maar wel van het register van bezaaide 

landen 1612. hierin komen de volgende namen voor: Roelof Geers, Marten 

Stevens, Barteld Jogems, Arend Roelofs, Hilbert Roelofs, Jan Everts, Jan Roelofs,  

Jan Jans, Jan Tys, Hendrik Roelofs, Engbert Hendriks, Jan Jans, Barteld Geers, en 

Albert Jans. 



Een typisch Saksische nederzetting op een 

hoger gelegen gedeelte naast een stroomdal. 

Het lijkt een vroege nederzetting te zijn en 

waarom het niet op de schuldmuddenlijst 

voorkomt is niet duidelijk. Er is ook niets te 

vinden dat Drijber als leengoed is ontstaan. 

 

Drijber zal gelegen hebben binnen de Hoge 

Heerlijkheid Ruinen en daarom niet voorko-

men in registers van de bisschop van Utrecht. 

In 1217 bezit de Maria kerk van Ruinen het 

tiendrecht in Drijber. 



Een groot dorp in 1832. Niet langs de 

rand van, maar op  de Hondsrug. Het 

middendeel heeft de kenmerken van 

een Saksische nederzetting. Kleine 

groepjes boerderijen bij elkaar. In 

latere eeuwen zullen de uitbreidingen 

aan de zuidkant hebben plaatsgevon-

den. Mogelijk behoort ook Drouwen 

tot die nederzettingen waar nazaten 

van de oorspronkelijke Germaanse 

stam altijd zijn blijven wonen. Drou-

wen ligt hoger dan de omliggende 

nederzettingen en zal wat meer be-

scherming hebben geboden vanwege 

naastliggende bossen en wouden. 

12 schuldmudden 

In het erfbelastingregister van 

omstreeks 1450 komen de volgen-

de 16 namen voor: van bezitters 

van een vol erf: Hendrik Prandrin-

ge,  Willem te Broninge, Berend 

Eggens, Albert Hachting, Jan 

Yking, Wolter Luskynge, Heyno 

Tedinge, Jan te Broninge, Hugo 

Heymig, Willem Schulting, Hen-

drik Fokking, Lambert Dilling, Eg-

bert Sikking, schulte Berend te 

Roswinkel, Lambert Hoving, Jan 

Aling. Dan Jan Smyt, een pauper 

en nog Egbert Husing met een half 

erf. 

In 1379 bezat de bisschop van 

Utrecht in Drouwen het Eveking-

hegoet, waarvan Jan Hilbolling de 

leenman was. 



Echten 
0,5 schuldmudden 

Echten heeft zijn ontstaan en ontwikkeling feitelijk te danken aan het feit dat hier een leengoed/landgoed 
is aangelegd door de Frankische bezetters van Drenthe na 800. Maar in de kern moet het toch een Saksi-
sche hoeve hebben gehad die hier aanwezig was toen de Franken de Drenten onderwierpen en hen be-
keerden tot het christelijk geloof. Echten staat met een halve mudde in het schuldmuddenregister. Deze 
ene oorspronkelijke hoeve zal ergens binnen de kern van het huidige dorp hebben gelegen. De huidige 
havezate staat vermoedelijk op  de plek waar in eerste instantie een mottekasteel heeft gestaan. De actu-
ele hoogtekaart laat vaag  laagten zien van vroegere sloten en grachten. 
In het register van bezaaide landen van Echten uit 1612 komen de volgende namen voor: Harmen Suytdes,  
Geert Segering, Jan Roetys, Luyen Schulten, Jan Bentinck, Jan Entyng, Jan Ybyng, Jan Swaving, Mychiel, 
Arend Kueling, Jan Bening, Jan Geers en van Echten. 
In 1217 was de Mariakerk in Ruinen de bezitter van één pand. 
Omstreeks 1300 had de Proosdij van St Pieter te Utrecht inkomsten uit het huis Rammerinckote van 20 
denarios Gronings. 
Het Segherinchuis diende te leveren 4 schepel mout, Groninger maat. 



Eemster is een kleine Saksische nederzetting van enkele families 

dat in 1832 aanmerkelijk groter is. Het ligt vrij ver van doorgaan-

de routes, zodat het weinig of geen last zal hebben gehad van 

langstrekkende troepen. Het ontbreekt, evenals meer gehuchten 

in zuidwest Drenthe, in het erfbelastingsregister van omstreeks 

1450. In het register van bezaaide landen van 1612 komen de 

volgende namen voor: Toemen Toemens, Roelof Hendriks, Hen-

drik Jans, Klaas Helpers, Jan Egberts, Jan Luytens, Tys Egberts, 

Jan Arends, Wilm Jans, Frerik Engberts, Hendrik Boenens, Jan 

Broekman, Jan Roelofs, Engberts, Jan Wycker, Berend Egberts, 

Albert Hoeninck, Lambert Wylms, Wylm Alberts, Jan Engberts, 

Roekof Wylms, Wylm Boemers, Engbert, en Luytjen Jans. 

6 schuldmudden 

In 1217 bezat de Mariakerk van Ruinen het tiendrecht van één pand in Eemster. 



Ees op de kaart van 1832 heeft de kenmerken van een kleine Saksische nederzetting, gelegen op een 

flank van de Hondsrug aan een stroomdal waar water van de Hondsrug richting de Hunze vloeit.  

Waar de oorspronkelijk 4 hoeves lagen is moeilijk aan te geven. De kaart van 1832 geeft meerdere mo-

gelijkheden te zien. 

Namen van bewoners vinden we in het register van erfbelasting dat is opgemaakt omstreeks 1450. 

Jan Wilting,  ten Bachus of Tydinge, Jan Husinge, Albert Husinge, Scheren, Jan van Ees die Johan  Ver-

kinghe, allen volle erven. 

4 schuldmudden 



Eext was in 1832 een groot dorp, niet 

gelegen aan een stroompje, maar mid-

den op de Hondsrug.  De ondergrond 

bestaat uit een ondoorlatende keileem-

laag. Dat verklaard de aanwezigheid in 

1832 van een grote vijver midden in het 

dorp.  In de nabijheid van deze vijver 

zullen de eerste bewoners hun onderko-

mens hebben gebouwd.  Wie dat waren 

is niet met zekerheid te zeggen. Maar 

vermoedelijk is Eext altijd bewoond ge-

weest door nazaten van een Germaanse 

stam die zich hier na de laatste ijstijd 

definitief hebben gevestigd. 

19 schuldmudden 

Eext blijkt de oorspronkelijk grootste neder-

zetting te zijn volgens het schuldmuddenregister 

van de Frankische bezetters van Drenthe.  Na 

Eext volgen Dalen, Norg en Sleen/Noord Sleen 

met 18 en Zuidlaren met 17 schuldmudden. Dan 

Tynaarlo met 15, Zeyen met 14, gevolgd door 

een groot aantal met 12. 

Namen vinden we in het register op de erfbelas-

ting van omstreeks 1450. Vermelde namen zijn:  

Jan Camptuen, Heyno Witting, Jan Husing, Jacob 

Ebing, Jan Luding, Harmen  Hermerdinck, Lam-

bert Westebring, Lamme Westebring, Engbert 

Epping, Hindrik Julsinck, Ludeke Baving, Albert 

Ening, Jan Julsinck, Jan Noorthoving, Jan Nieho-

ving, Jan Osering, Hindrik Wigberting, te Vogeling 

Luesse. 



Elp was in 1832 een dorp met ongeveer 25 bedrijven., gelegen op 

het Drents plateau ten noorden van Westerbork.  Het noordelijk 

deel lijkt de oudste Germaans/Saksische kern te zijn. Recent archeo-

logisch onderzoek (1959-1962) heeft aangetoond dat omstreeks 

1000 jaar voor Christus aan de westkant van het huidige Elp  meer-

dere gebouwen  gestaan hebben die samen een agrarische neder-

zetting vormden. Het is dan ook niet uit te sluiten dat Elp geen ne-

derzetting van Saksische landverhuizers is uit  de eerste eeuwen na 

Christus, maar dat de bewoners omstreeks 800 afstammelingen 

waren van de vroegste bewoners na de laatste ijstijd. Helaas zijn de 

bladzijden van het erfbelastingsregister van omstreeks 1450 verlo-

ren gegaan, zodat hier geen namen uit die tijd kunnen worden ver-

meld. 

11 schuldmudden 



Erm bestaat uit twee delen, waarvan Achterste Erm 

vermoedelijk het oudste deel is. Op de kadastrale kaart 

van 1832 lijkt het meest oostelijk gelegen deel van 

Achterste Erm op een oorspronkelijke Saksische neder-

zetting.  De overige panden van Erm zijn, voor zover 

gelegen langs de hoofdroute van Coevorden naar Em-

men, zeker in latere eeuwen opgetrokken. Het zuid-

westelijk deel van Erm lijkt op een Frankisch leengoed. 

In het noordwesten is iets aanwezig dat weer lijkt op 

een oorspronkelijk Saksische nederzetting. Erm wordt 

met 8,75 mudden vermeld in het schuldmuddenregis-

ter. Kennelijk is een deel kwijtgescholden. 

9 schuldmudden 

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 wordt Erm samen met 

Sleen vermeld. De namen die op Erm betrekking hebben zijn waarschijn-

lijk: Frederik Renting, Olden Husinck, Roelof ter Hofstede, Jan Vos ten Ho-

le, Evekyng, Hindrik Welveringh, Stael ten Hole. Het lijkt erop dat de lijst 

inclusief den Hool betreft. Alle erven zijn volle erven. 

In een oorkonde van 1302 betreffende inkomsten 

van het klooster te Assen wordt ook de naam van 

Rudolph Nysinghe van Erm vermeld. De naam 

Rudolf doet vermoeden dat het een afstammeling 

is van prefect Leffert van Groningen, uit het gra-

vengeslacht van Werl. In Erm kan dus een leen-

goed hebben gelegen.  De naam Roelof (=Rudolf) 

ter Hofstede, voorkomend in het erfbelastingsre-

gister van omstreeks 1450  kan hiermee verband 

houden. 



Exloo 

Exloo ligt op de oostflank van de Hondsrug en geeft op de 

kaart van 1832 een beeld van een verspreide ligging van 

enkele kernen, beginnend in het Zuideinde en  in een oud 

stroomdal en dan met het stroomdal naar het noorden toe 

steeds enkele boerderijen gegroepeerd. Het deel langs de 

Hoofdstraat zal dan het jongste deel zijn. 

Maar Exloo wordt in het schuldmuddenregister slechts 

aangeslagen voor 4 mudden, hetgeen betekent dat het in 

den beginne maar een kleine nederzetting was. Die kleine 

nederzetting zal dan in het Zuideinde hebben gelegen. 

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 komen de 

volgende namen voor: Willem Wilkyngh, Eding, de Be-

bings, Willem Dilling, Lambert Nyenhuis, Lambert die Ger-

se (Lambert van Geert?), Sieger Hanning, Oosting, Hindrik 

Menting, Jan Segering, Hindrik Herkyng, Hindrik Werning, 

Clawes Alting. Allen met een vol erf. 
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In het bisschoppelijk schattingsregister van om-

streeks 1450 vermeld als Fockeswoelt.. 

Namen van belastingplichtigen: 

 

Eyte Kema 

Jan Kema 

Wolter Tesema 

Rolof Francks 

Ludiken Ryders. 

Allen voor een half erf aangeslagen. 



Gasteren 
9 schuldmudden 

Gasteren wordt in het schuldmuddenregister vermeld met 9 mudden, dus 9 oorspronke-
lijk hoeves. 
Op de kadastrale kaart van 1832 tellen we 16 hoeves. In 1000 jaar dus nauwelijks een 
verdubbeling. 
Een typisch Germaans/Saksische nederzetting waarvan het aanzicht door de jaren/
eeuwen heen nauwelijks zal zijn veranderd. 
In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 komen de volgende namen voor:  Wicher 
of Reyner Wolting, Mense Hobing, Jan Menting, Geert Wickers, Helprich Alting en Roelof 
Hobing, allen met een vol erf. 
Omstreeks 1450 was Gasteren dus aanmerkelijk ingekrompen ten opzichte van de eerde-
re vermelding. 
 
Omstreeks 1300 had de Proosdij van St Pieter te Utrecht inkomsten uit Gasteren. 
Een deel van de tienden van het dorp. Voor zover die bezit zijn van Egbert van Groningen 
is 2 uncia bestemd voor de kerk van Anlo. 
Uit het huis Siardinc: 5 schepel winterrogge, 3 schepel zomerrogge en 2 schepel mout. 
Uit het huis Husinghe; 3 schepel winterrogge, 2 schepel zomerrogge en 1 schepel mout. 
Uit het Husingehuis: een halve schat rogge en 1 schat mout. 
Uit het Hobingehuis: halve schepel winterrogge en 1 schepel mout. 
Uit het Ascingehuis:  halve schepel winterrogge en 1 schepel mout. 
Uit het Matingehuis: halve schepel winterrogge en 1 schepel mout. 
Uit het Volkardingehuis: 1 schat winterrogge en 1 schepel mout. 
Uit het Meynardingehuis samen met het Ghervardingehuis: een halve schat rogge en een 
halve schat mout. 
Uit het Ghervardingehuis: 1 schepel zomerrogge. 
Uit het Altingehuis: 1 schepel mout. 
Dit zijn 9 erven, gelijk aan het aantal oorspronkelijke erven. Hoe de bisschop aan die in-
komsten is gekomen is niet duidelijk. De namen van de huizen en van de belastingplichti-
gen geven overeenkomsten te zien met die van de Frankische ridders en dienstmannen 
uit vorige eeuwen.  Maar dat komt elders in Drenthe ook voor. Mogelijk zijn de oorspron-
kelijk Saksische bedrijven overgenomen door nazaten van Frankische dienstmannen. 
 
In 1379 was Lefert Wolting leenman van de bisschop van Utrecht van het Woltingegoet. 
In 1457 Reijner Wolting en zijn vrouw Yeije. 
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Gees laat op de kaart van 1832 een bijzondere structuur zien. Een ronde kern van gebou-

wen in het midden en daar ten noorden en ten zuiden van alleen bebouwing langs de weg. 

Verder een aantal percelen ten westen van de weg met afwisselend de benaming Keuters-

brink en Rijkenbrink. Verder linksonder op de kaart een apart gelegen perceel met twee 

bedrijfsgebouwen en een laan naar de hoofdweg. Wat de reden van deze ontwikkeling is, 

heb ik niet in bestaande literatuur kunnen ontdekken. Mogelijk hebben de Franken hier 

invloed op gehad. Ten westen van Gees, aan de stroom heeft een mottekasteel gelegen, 

nu bekend als de Klenkenberg. Nabij die Klenkenberg zijn geen bewoningssporen op 

luchtfoto’s te ontdekken.  Mogelijk heeft de leenman/bewoner van de Klenkenberg een 

leengoed verkregen  nabij de nederzetting Gees. Nader onderzoek kan mogelijk duidelijk-

heid verschaffen. 

De oorspronkelijk Saksische nederzetting 

van 7 hoeves zal binnen het groepje boer-

derijen in het midden hebben gelegen. De 

eerste namen vinden we in het erfbelas-

tingregister dat omstreeks 1450 is opge-

maakt door de toenmalige landsheer, de 

bisschop van Utrecht. Vermeld staan de 

namen samen met Zwinderen. De split-

sing heb ik gelegd bij de naam Oldehuis(= 

Zwinderen). Namen Gees: Roelof Eveking, 

Roelof Landinghe (Lanting), Schuring, 

Roelof Butinck op Ny Elvinghe, Jan Olde 

Epping, Hindrik Hinckelman, Jan Heling, 

Lubbert Gassinghe en Hindrik Brink. Allen 

met een vol erf. 

In 1217 bezat de Mariakerk van Ruinen 1 pand in Gees. 
Omstreeks 1300 heeft de Proosdij van St Pieter te Utrecht inkom-
sten van het huis Herkinge in Gees waarvan de pachter jaarlijks 
moet opbrengen 5 uncias Gronings. 
Verder zijn er inkomsten uit het Eggingehuis van 20 schepel rogge 
en 2 schepel mout Groningse maat. 
In 1379 bezit Arend Huys van Norch de tienden van Gees. 



11 schuldmudden  

Grollo 1832, een  nederzetting op het Drents Plateau, omstreeks 800 bestaande 

uit 13 hoeves samen met Schoonlo, volgens het schuldmuddenregister. Het zuid-

zuidwestelijk deel zal het oudst zijn. Dat ligt het gunstigst ten opzichte van de lager 

gelegen gras– en hooilanden. In Schoonlo zijn slechts 2 erven die typisch Saksisch 

zijn, zodat er  11 in Grollo moeten hebben gelegen. 

Vermoedelijk is Grollo geen nederzetting die ontstaan is ten tijde van de Saksische 

volksverhuizing, maar is het continu bewoond gebleven vanaf de laatste ijstijd. 

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 worden de volgende namen vermeld: Clawes Coters, 
Hugo Wording, ter Porten, Geert Oostebring, Tide Wilking, Geert Hugesang, Jan Egberts, Hillebrand 
van Halen, Jan Westebring, Wolter Camping. 
In 1152 bezit het klooster te Werden inkomsten uit Grollo. 
Omstreeks 1300 heeft de Proosdij van St Pieter te Utrecht inkomsten uit één huis te Grollo van een 
halve libram Gronings. 
Dit huis was tevens verplicht om diensten te verlenen aan de bisschop van Utrecht in voorkomende 
gevallen. Zie voor die dienstomschrijving bij Odoorn. 



Hijken ligt aan een bovenloop van de Beilerstroom en lijkt op een oorspronkelijke Saksische nederzetting, waarvan de kern in het zuidwesten van het dorp zal liggen, zoals op de afgebeel-

de situatie van 1832 te zien is. 

Hijken komt niet voor in het zogenaamde schuldmuddenregister en is ook niet te vinden in het bisschoppelijke  schattingsregister van omstreeks 1450. 

Ook is in oorkonden niets te vinden dat verwijst naar een ontstaan als leengoed van de bisschop van Utrecht.  Archeologische vondsten geven aan dat Hijken al in zeer vroege tijden be-

woond is geweest. 



3 schuldmudden 

Op de kaart van 1832 zijn  drie concentraties van gebouwen waar te nemen. Het meest westelijk 

gelegen groepje boerderijen is vermoedelijk de oorspronkelijke Germaans/Saksische kern. 

Leggelo komt niet voor in het bisschoppelijke schattingsregister van omstreeks 1450. waarschijnlijk 

omdat het behoorde tot de Hoge Heerlijkheid Ruinen, evenals geheel zuidwest Drenthe vanaf de lijn 

Hijken—Elp—Orvelte– het Broek (Garminge, Balinge, Mantinge, Bruntinge) 

In 1217 bezat de Mariakerk van Ruinen 2 panden in Leggelo. 
Omstreeks 1300 had de Proosdij van St Pieter inkomsten uit het huis Hoveldinc van 5 uncias. 
Uit het Voltingehuis 15 mud rogge en gerstmout. 
Het huis Lutgeri had de verplichting om diensten te verlenen in Groningen wanneer de bisschop op be-
zoek kwam. 


